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Landschap 
Een onafzienbare stoet mensen in alle vormen en variaties op weg naar een ongewisse 
bestemming, dat is De optocht van schrijver Toon Tellegen. De toon is heel anders dan in zijn 
dierenverhalen, waarin de gebeurtenissen voorbijglijden als wolkjes aan een onberispelijke 
lentehemel. In De optocht beschrijven ooggetuigen in de meest schrille bewoordingen de 
mensheid zoals die aan hen voorbijtrekt, als op een schilderij van Pieter Brueghel de Oude of 
Hieronymus Bosch. Wat ze zien, vervult hen van een diepgevoelde morele verontwaardiging. 
Het landschap dat je je erbij voorstelt, is van een doods grisaille. De zon gaat schuil achter een 
ondoordringbaar wolkendek. Een wereld op de grens van leven en dood, zoals de Voie sacrée, 
de troosteloos zompige weg waarover Franse soldaten in 1916 in eindeloze kolonnes werden 
aangevoerd naar de slag bij Verdun, en weer afgevoerd, de ogen ontzield. 
Componist Piet-Jan van Rossum en theatermaker/beeldend kunstenaar Petra van der Schoot 
hebben deze tekst omgewerkt tot een ritualistisch muziektheaterstuk van twee en een half 
uur. Daarin dragen performer Han Buhrs en acteur Joop Keesmaat de observaties om beurten 
voor, vanaf een podium dat over de vloer zwerft. Mimespeler Anton van der Sluis voert 
gemaskerd handelingen uit met gestileerd vormgegeven alledaagse voorwerpen. Van Rossum 
heeft een bandcompositie gemaakt waar zeven musici van het Ives Ensemble spaarzame lijnen 
aan toevoegen op ryuteki (een Japanse dwarsfluit) en altfluit, piano, Indiaas harmonium, 
slagwerk, 2 violen en cello. 
 
Wisselwerking van tekst, muziek en beeld 
Van Rossum en Van der Schoot kennen de schrijver van Achterna gedragen, een voorstelling 
die ze in 2011 maakten. Tellegen schreef daar licht absurdistische weersverwachtingen voor. 
Van Rossum: “Sindsdien stuurt hij ons steeds zijn nieuwe boeken, waaronder ook De optocht. 
Het leek ons fantastisch om daar iets mee te doen, juist omdat het met zijn lengte op de rand 



van het onmogelijke zit. Hij heeft nog aangeboden om de tekst in te korten, maar daar wilden 
we niet van weten. De uitdaging die Petra en ik aangegaan zijn, was om beeld en geluid zo te 
maken dat ze elkaar en de tekst niet in de weg zouden zitten. In zekere zin ís de muziek de 
optocht. De muziek gaat aanvankelijk mee in de opwinding van de sprekers, maar wordt op 
een gegeven moment etherischer, en neemt afstand, alsof ze de ooggetuigen beschouwt. Ten 
slotte troost de muziek een van de sprekers, die zichzelf gaat veroordelen, en zo zichzelf 
klemzet.” 
Voor het creëren van De optocht hebben Van Rossum en Van der Schoot inspiratie opgedaan 
in Japan. In de bandcompositie die Van Rossum samengesteld heeft, zijn opnamen die hij 
tijdens hun verblijf maakte, prominent aanwezig. Straatgeluiden, kraaien en raven, een lange 
toon die opkomt en wegebt, geproduceerd door elektriciteitskabels in de wind. Japans is ook 
de strenge reductie die ze hebben toegepast in beeld en muziek. Net als in het Nō-theater 
hebben ze alles tot de kern teruggebracht, om als tegenhanger te fungeren van de virtuoze, 
barokke tekst van Toon Tellegen. Dat uit zich in de muziek door de kleine bezetting, waarbij elk 
instrument maar één functie heeft, aldus Van Rossum: “De piano speelt akkoorden, het 
harmonium en de ryuteki lange lijnen. Het slagwerk bestaat aanvankelijk alleen uit 
zweepslagen met latten van verschillende lengte. Naderhand stapt Yung-Tuan over op twee 
gongetjes. Meer is niet nodig. Het is mijn meest vrije partituur tot nu toe. Voorheen moest 
alles exact getimed worden. In De optocht hangen de partijen van de musici losjes in de tape.” 
Het bezoek aan Nō-voorstellingen heeft Petra van der Schoot op het idee gebracht om een 
gemaskerde mimespeler in te zetten. Ook zijn beelden en handelingen geïnspireerd op wat ze 
in Japan gezien heeft: “De muziek bepaalt de vorm en het ritme van de handeling, en zet die in 
beweging. De handeling bestaat uit drie lagen, het verplaatsen van het podium, de jassen die 
de spelers aantrekken wanneer ze door te vegen de weg vrijmaken voor een monumentale 
figuur, en het optreden van de mimespeler. De handelingen hebben een ritualistisch karakter, 
als tegenwicht voor de apocalyptische strekking van de tekst; ze zorgen er daarnaast voor dat 
je de woorden op een andere manier ervaart. Terwijl de tekst allerlei gedachtenkronkels 
doorloopt, heeft de mimespeler een zinderende aanwezigheid. Hij ís, net als Nō-acteurs. 
Doordat ik de Japanse teksten niet kon volgen, kregen hun handelingen een ongrijpbare lading. 
Dat heb ik vertaald naar de mimespeler. Je raakt al gebiologeerd door de maskers die hij 
draagt. Hij versterkt dat door herkenbare Hollandse activiteiten als grasmaaien, door de regen 
lopen en het uitlaten van een hond in trage bewegingen uit te beelden. Hij is onverstoorbaar, 
bestand tegen het vernietigende ‘Pats!’ waarmee de sprekers steeds weer hun oordeel vellen 
over de verdoemde zielen in de optocht.” 
 
Biografieën 
Toon Tellegen 
Toon Tellegen (1941) studeerde medicijnen in Utrecht. In 1970 vertrok hij naar Kenia, waar hij 
drie jaar in een ziekenhuis in het gebied van de Maasai werkte. Daarna werkte hij vele jaren als 
huisarts in Amsterdam waar hij nog steeds woont. In 1980 verscheen zijn eerste boek De zin 
van een liguster, een dichtbundel voor volwassenen. Zijn eerste bundel kinderverhalen Er ging 
geen dag voorbij werd gepubliceerd in 1984. Met zijn verhalen over de eekhoorn, de mier en 
andere dieren verwierf hij nationaal en internationaal faam. De kinderboeken van Toon 
Tellegen zijn vaak bekroond. Hij won meerdere Gouden en Zilveren Griffels. Twee van zijn 
boeken werden bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs. De genezing van de krekel won in 
2000 de Gouden Uil. In 2011 bewerkten dichter Rozalie Hirs en componist Richard Ayres dat 
boek tot een opera. In 1997 werd zijn gehele oeuvre bekroond met de Theo Thijssenprijs. In 
2012 verscheen de eerste versie van De optocht. Sindsdien heeft hij de tekst verder uitgebreid. 



Piet-Jan van Rossum 
Piet-Jan van Rossum (Delft, 1966) studeerde compositie bij Louis Andriessen, Jan Boerman, 
Dick Raaymakers, Klaas de Vries en Peter-Jan Wagemans. Ook studeerde hij orgel. Hij ziet 
zichzelf vooral als een verhalenverteller.  
In zijn muziek creëert hij een wereld met een vertraagd tijdsverloop, vol stiltes en opgeruwde 
klanken waar best splinters en krassen in mogen zitten. Hij voelt zich verbonden met mensen 
die kwaliteit en avontuur hoog in het vaandel hebben staan, zoals pianist Reinier van Houdt, 
slagwerker Arnold Marinissen en regisseur/beeldend kunstenaar Petra van der Schoot. Met 
haar maakte hij in 2011 de voorstelling Achterna gedragen, waarvoor Toon Tellegen teksten 
schreef. Naast composities voor groepen als Lunapark en het Ives Ensemble maakt hij als 
medeoprichter van Toneelgroep Zoogdier muziektheatervoorstellingen.  
www.pietjanvanrossum.nl  
 
Petra van der Schoot 
Petra van der Schoot studeerde beeldende kunst aan de Academie St Joost in Breda, en cello 
aan de conservatoria van Tilburg en Den Haag. Na het behalen van haar diploma onderzocht ze 
van 1987 tot 1992 met Dick Raaijmakers als mentor de mogelijkheden voor nieuwe vormen 
waarin beeld en muziek te combineren zijn. In die tijd werkte ze als kunstenaar en als 
uitvoerend musicus met jonge componisten, jazzmuzikanten, choreografen en theatermakers 
om de verhoudingen tussen beeld, taal en geluid te bestuderen. Sinds 1995 werkt ze met video 
en ontwikkelt ze concepten voor voorstellingen. Ook gaat ze regisseren. Vanaf 2001 werkt ze 
regelmatig samen met componist Piet-Jan van Rossum. Vijf jaar later richt ze met hem, en met 
actrice Barbara Duijfjes en pianist Reinier van Houdt Tg Zoogdier op, die zich richt op 
muziektheater. 
www.petravanderschoot.nl 
 
Ives Ensemble 
Het Ives Ensemble is in 1986 opgericht door pianist John Snijders. Het ensemble bestaat uit 
een vaste pool van dertien musici die in verschillende samenstellingen concerten geven. Het 
ensemble legt zich toe op het uitvoeren van ongedirigeerde kamermuziek van na 1900. Met de 
eigenzinnige Amerikaanse componist Charles Ives als naamgever zoekt het ensemble steeds 
naar verrassende muziek. Met één been in de 20e eeuw, één been in de 21e eeuw en met 
ogen en oren gericht op de 22e eeuw. Het Ives Ensemble speelt historische muziek van onze 
tijd, muziek die we in de toekomst zullen waarderen als ons cultureel erfgoed. Het ensemble 
richt zich op het werk van Charles Ives, John Cage, Morton Feldman, Stefan Wolpe en 
hedendaagse componisten die in de geest van deze twintigste-eeuwse grootheden schrijven. 
Inmiddels heeft het Ives Ensemble een groot repertoire aan opdrachtwerken opgebouwd. 
www.ives-ensemble.nl 
 
Han Buhrs  
Han Buhrs (1955) is een zanger en stemkunstenaar met een krachtig en gruizig stemgeluid, dat 
zich uitstekend leent voor blues, improvisatie en voordracht van poëzie. Hij heeft deel 
uitgemaakt van een groot aantal groepen, waaronder The Schismatics en Nine Tobs, die hij zelf 
oprichtte. Daarnaast was hij vocalist en zanger bij The Ex, Palinckx en het POW Ensemble van 
Luc Houtkamp. Hij heeft gewerkt met Louis Andriessen en het Asko Ensemble, en met tal van 
musici uit de geïmproviseerde muziek. Met percussioniste Tatiana Koleva, basgitarist Luc Ex en 
gitarist René van Barneveld vormt hij in 2008 de groep Rubatong. 
 



Joop Keesmaat 
Joop Keesmaat (1943) studeert in 1963 af aan de Arnhemse Toneelschool. Hij sluit zich aan bij 
Toneelgroep Theater in Arnhem, waar hij tot 1970 speelt. Tot 1981 speelt hij bij theatergroep 
Proloog. Daarna werkt hij als freelance acteur werkt onder meer bij Stichting FACT, Het 
Zuidelijk Toneel het Nederlands Repertoire Gezelschap. In 1989 wordt hij een van de vaste 
acteurs bij het RO Theater. Hij neemt in 2006 afscheid van het toneel en ontvangt in dat jaar de 
Louis d'Or. Als hoorspelacteur is hij te horen geweest in de serie Het Bureau in de rol van 
Meneer Beerta, en in de serie Bommel in de rol van Markies de Canteclaer. In het najaar van 
2010 is hij te zien als Joop den Uyl in de televisieserie Den Uyl en de Affaire Lockheed van de 
VARA. Voor deze rol ontvangt hij in 2012 een Beeld en Geluid Award in de categorie beste 
acteur. 
 
Anton van der Sluis 
Anton van der Sluis studeerde in 2016 af aan de mime-opleiding in Amsterdam en houdt zich 
bezig met zowel het maken als het spelen van voorstellingen. Vanuit zijn fascinatie voor de 
(on)mogelijkheden van het lijf en haar verbeeldingskracht, zoekt hij altijd naar verbinding met 
het gevoel. Op Theaterfestival De Parade stond hij in de voorstelling Partymonster (2015) van 
Marcus Azzini. Daarna studeerde hij af met Our House (2016), een voorstelling waarin hij 
samenwerkte met Boogaerdt&VanderSchoot en waarvoor hij met zijn klas de ITS Ensemble 
Award ontving. Momenteel is hij te zien in Macho Macho (2016) van Igor Vrebac, een 
voorstelling waarvoor het Fringe Festival een (inter)nationale tour toekende. 
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en particuliere giften. 
 


